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Interior se rende ao 

Dia das Crianças  
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Final do campeonato da AECO 

tem grandes emoções
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Conheça as novas 
parcerias da AECO
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FESTA E MAGiA NA 
TERRA DO NUNCA

PÁGS. 4 e 5

Adultos e crianças se rendem ao universo infantil 
de Peter Pan na Festa das Crianças 2012
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veramaria Franco
Presidente da AECO

Fatos de destaque perme-
aram a rotina de trabalho 
da AECO nos últimos dois 
meses. E com certeza, o que 
mais nos marcou foi a des-
pedida de Ildeu Costa Viei-
ra e Manuel Pereira, que se 
desligaram em setembro da 
equipe da associação. De-
pois de anos na Copasa, os 
dois, já aposentados, trou-
xeram para a AECO conheci-
mento e experiência. Aqui, 
Ildeu se dedicou às rotinas 
de recursos humanos e, Ma-
nuel, às contábeis. A despe-
dida dos queridos colegas 
foi no dia 13 de setembro, 
quando ambos receberam 
uma placa de prata regis-
trando a dedicação e o ca-
rinho que eles sempre de-
monstraram a todos. 

Mais uma vez, o mês de ou-
tubro foi marcado pelas ho-
menagens às crianças. Na 
RMBH, como já é tradicional, 
a AECO se uniu à Copasa 
para realizar a festa que faz 
a alegria da garotada. No in-

terior, praticamente todas as 
representações da associa-
ção também comemoraram 
o Dia das Crianças. Para isso, 
foi disponibilizada verba ex-
tra ao orçamento, calculada 
proporcionalmente ao nú-
mero de dependentes de 0 a 
14 anos, da região de abran-
gência do distrito. 
Em outubro, também esti-
vemos envolvidos com o 
esporte. Além do encerra-
mento dos campeonatos 
de futebol de campo da 
AECO e do torneio realiza-
do em parceria com o Co-
paclube, o judoca Douglas 
ficou em terceiro lugar no 
campeonato internacional 
da modalidade, realizado 
em Montreal, no Canadá. 
Em uma conversa sobre 

esse grande 
m o m e n t o , 
Douglas fa-
lou da impor-
tância dessa 
experiência 
i n t e r n a c i o -
nal que dois 
parceiros da 
AECO – a ECX 
Card e a Belo-
dente - per-

mitiram a ele, ao financia-
rem os custos da viagem. 
Veja o anúncio na última 
página. 
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 MUDANçAS NO SEGURO FUNERAL
Desde 1º de novembro, o seguro de assistência funeral ofere-

cido pela AECO passou a ser responsabilidade da Tokio Marine 
Seguradora. Os itens que fazem parte do benefício – como va-
lores, formas de pagamento e serviços – permanecem inaltera-
dos. Até o recebimento da nova documentação, os associados 
deverão entrar em contato com a assistência 24 horas da Tokio 
pelo 0800-707-5050. Em caso de dúvidas, basta ligar para a 
AECO, nos telefones (31)3250-1749/1744.

Diretoria da Tokio Marine em visita à Casa da 
AECO para o fechamento da nova parceria 

 FESTA NO DiA DA SECRETÁRiA
AECO e COPASA realizaram uma homenagem às secretárias 

no dia 1º de outubro. O evento contou com delicioso café da 
manhã, música 
ao vivo, pales-
tra e a presença 
de membros da 
diretoria da em-
presa. A AECO 
também presen-
teou todas as 
secretárias pre-
sentes com uma 
rosa colombiana.

Homenagem às secretárias feita pela 
AECO, em parceria com a Copasa
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 ENCONTRO NA SEDE DA AECO
O representante 

da AECO em Var-
ginha, Bruno Rosa 
(DTRV), visitou a 
sede da associação 
no dia 24 de outu-
bro. Ele aproveitou 
a oportunidade 
para conversar com 
a presidente Vera-
maria Franco e com 
José Carlos, da AECO 
Corretora, sobre as-
suntos referentes à 
representação. Bruno Rosa (Centro) visita a AECO
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Ildeu e Manuel 
se despedem da 
equipe da AECO  
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MELHORiAS/NOVOS CONVÊNiOS

Novos 
convênios 
EM MiNAS GERAiS:

ENSiNO SUPERiOR

CENtro uNivErsitário DE Ma-
ringá - CESUMAr (polo itAjUbá)
ATé 15% DE DESCONTO PARA CUR-
SOS à DISTâNCIA DE GRADUAÇÃO 
E PóS-GRADUAÇÃO.

Tel: (44)3027-6360

ELETRÔNiCOS E ACESSÓRiOS

soNY
ATé 20% DE DESCONTO EM NOTE-
BOKS, TVS, TABLETS, CâMERAS E 
OUTROS APARELHOS ELETRôNICOS. 

Compra exclusiva pelo site  
www.store.sony.com.br/parceiros, 
após digitar o CPF do asso-
ciado e o código promocional 
AECOSONY.

acesso ao Clube da aECo

A portaria do Clube Re-
creativo da AECO não 
funcionará mais como 

ponto de retirada de convites. 
Os associados que quiserem 
adquirir convites extras ou fa-
zer a retirada dos quatro con-
vites grátis a que têm direito 
por mês devem se dirigir à 
Casa da AECO, na rua Mar de 
Espanha, 480, ou fazer a soli-
citação via telefone ou e-mail 
(aeco@copasa.com.br). Cada 
convite custa R$20, e o paga-
mento pode ser realizado via 
boleto ou desconto na folha 
do associado.

Retirada de convites para o Clube da AECO tem novidades
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aECo e Copasa festejam o 
Dia das Crianças 

Gincanas, oficinas, show 
de mágica, lambaeró-
bica na piscina e di-

versas atrações garantiram a 
alegria da garotada nas come-
morações de 12 de outubro. No 
Dia das Crianças, associados e 
seus familiares se reuniram no 
Clube da AECO para participar 
da festa tradicional, que teve 
como tema A Terra do Nunca. 

“A ideia foi homenagear as 

crianças e o poder que elas têm 
de sonhar. Queríamos que elas 
imaginassem que, ali, tudo era 
possível”, explica a presidente 
da AECO, Veramaria Franco. E 
as surpresas começaram logo 
na entrada do clube, com a 
recepção do público feita por 
personagens piratas, que en-
cantaram a todos. 

A programação preparada 
pela AECO e pela Copasa não 

deixou ninguém parado e le-
vou grandes emoções para 
adultos e, claro, para a garo-
tada. “O que mais gostei foi o 
show do mágico. Achei bem 
legais as coisas que ele fez”, 
conta a pequena Alexa Nicole 
Santana, de 10 anos, filha do 
associado Anderson Cesário de 
Oliveira (DVMO). 

As brincadeiras envolveram 
as famílias, com pinturas, jogos, 

disputas com prêmios, shows 
infantis e uma gincana com os 
personagens da Terra do Nun-
ca. O associado Marco Antônio 
Soares (DVME) fez questão de ir 
ao evento pela segunda vez: “é 
uma ótima oportunidade de jun-
tar a família para descontrair. A 
festa é diferente a cada ano, os 
brinquedos e as atividades sem-
pre mudam e, neste ano, gostei 
bastante da comida”.

“Acho importante essa integração mais descontraída das 
pessoas, fora do ambiente de trabalho”, afirmou o associado 
Heleno Eustáquio de Lima (DVMO), acompanhado da família

O associado Humberto Luiz Vieira (DTNT), que 
aproveitou a festa com a esposa e os dois filhos, 
concluiu: “é a primeira vez que venho à festa. 
Gostei muito de tudo, da decoração à programação”

“Eu venho todo ano. Vejo que esta é uma maneira da 

Copasa valorizar nossas famílias”,  ressaltou Anderson 

Cesári de Oliveira (DVMO), ao lado da esposa e dos filhos

O associado Marco Antônio Soares (DVME) fez questão de 

participar com a família, pela segunda vez, da Festa das 
Crianças. Para ele, foi um momento de muita diversão
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CAPA

Parceria de sucesso
Assim como na edição anterior, a organização da Festa das 

Crianças foi feita pela AECO juntamente com a Copasa. A par-
ceria, que se firmou para concretizar comemorações como as 
festas do Trabalhador e das Crianças, é peça fundamental na 
realização desses eventos. Segundo o presidente da Copasa, 
Ricardo Simões, é muito importante a aproximação das famílias 
com a empresa. “As festas que a Copasa faz em sociedade com a 
AECO se consolidam de forma efetiva a cada ano. é importante 
perceber que os colaboradores participam e introduzem suas 
famílias no ambiente da empresa”, afirma. 

O diretor de gestão corporativa da Copasa, Gelton Pal-
mieri, também destaca o sucesso da parceria. “é de extrema 
relevância essa união entre AECO e Copasa, que buscam o 
mesmo propósito de trazer aos colaboradores momentos 
de confraternização.”

A oficina de pintura de rosto 
fez sucesso entre a garotada

Entre as atividades programadas 
para a festa, uma gincana uniu as 

famílias com muita diversão

As atrações da festa contaram com 
atividades para adultos e crianças
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Cerca de cinco mil pessoas estiveram presentes na Festa das Crianças 2012
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Final do 
Campeonato de 
Futebol da aECo

No dia 20 de outubro, o 
Clube da AECO realizou 
a grande final das sé-

ries A e da categoria Sênior  do 
XVIII Campeonato de Futebol de 
Campo. A equipe Macrooperação 

torneio Copaclube 
& aECo conhece 
vencedores

O III Torneio Integração Esportiva Copaclube & AECO tam-
bém foi encerrado em outubro. No dia 27, a organização 
do evento realizou a cerimônia de premiação para todas 

as modalidades esportivas que fizeram parte do torneio. Confira!

Discom

CAMPEõES: Jomildo e ademir

VICE-CAMPEõES: vilmar e adriana

TÊNiS

CAMPEõES: airis e José Francisco

VICE-CAMPEõES: regina e udmar

PETECA

CAMPEÃO: Carlos Meira

VICE-CAMPEÃO: ronaldo Matias

SiNUCA

FUTSAL
GOLEIRO MENOS VAzADO: lucas Marques – 
equipe Miramar

ARTILHEIRO: Matheus Dutra – equipe Miramar

1º LUGAR POR EQUIPE: Miramar

2º LUGAR POR EQUIPE: santará-Dtav

3º LUGAR POR EQUIPE: pit bull

FUTEBOL SOCiETy
GOLEIRO MENOS VAzADO: Emerson Jorge – 
equipe saNtará-Dtav

ARTILHEIRO: ronaldo Miranda – equipe 
Comercial F.C

1º LUGAR POR EQUIPE: santará-Dtav

2º LUGAR POR EQUIPE: Comercial F.C

3º LUGAR POR EQUIPE: união-DvaP

disputou o troféu com o time do 
Manchester e consagrou-se ven-
cedora da série A. Na categoria 
Sênior, o Betinaço ocupou o pri-
meiro lugar no pódio, em jogo 
equilibrado contra o Discom.

JORNAL DA AECO6

Betinaço

Manchester

Macrooperação
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Festas para a criançada não param

As comemorações 
do Dia das Crian-
ças levaram alegria 

e muita diversão por todo 
o estado. As festas foram 
realizadas com o apoio da 
verba extra concedida pela 
AECO. Confira como foram 
os eventos pelo interior de 
Minas Gerais, recebidos até 
o fechamento desta edição.
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Em Salinas (DTBP), as crianças se 
divertiram com muitos brinquedos 

e atividades

A comemoração em Barbacena 
(DTER) contou com uma 

decoração caprichada

Karaokê e cama 
elástica foram as 

atrações principais 
da festa em Bom 
Despacho (DTAS)

Em Ipatinga (DTVA-DVAL-DVEL-
DVML), o Dia das Crianças foi 

comemorado com muita alegria
Em Montes Claros (DTVG), vários personagens 

garantiram as gargalhadas da criançada

A comemoração em Araxá (DTAA) 
aconteceu em um dia ensolarado

O restaurante Fogão à Lenha, próximo a 
Divinópolis, recebeu os associados para a 
festa do Dia das Crianças do DTAJ

A alegria tomou conta 
da festa em Ubá (DTAR)

A comemoração em São Sebastião do 
Paraíso (DTSM) reuniu pais e filhos

Touro mecânico, futebol de sabão e 
muitas outras brincadeiras fizeram a 

felicidade das crianças de Itajubá (DTAM)

Em Rio Casca 
(DTVP), a garotada 
recebeu presentes

Em Alfenas (DTMG), os filhos de 
associados tiveram uma noite 

animada para comemorar a data

Comes e bebes, brincadeiras 
e música ao vivo marcaram o 
dia em Januária (DTMF)

Em Curvelo (DTBV), as crianças aproveitaram o 
dia de sol para se refrescarem na piscina

Em Varginha (DTRV), os 
associados presentearam 

cada um de seus filhos
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